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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

EU a Čína: nevyvážený obchod?
(2010/2301(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na články 2, 3, 6 a 21 Smlouvy o Evropské unii,

– s ohledem na články 153, 191, 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na články 12, 21, 28, 29, 31 a 32 Listiny základních práv Evropské unie,

– s ohledem na protokol o přistoupení Čínské lidové republiky ke Světové obchodní 
organizaci ze dne 23. listopadu 2001,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 a na zprávu svého ředitelství pro vnější 
politiky z července 2011 o obchodních a hospodářských vztazích s Čínou1,

– s ohledem na společné prohlášení 13. summitu EU-Čína konaného v Bruselu dne 
6. října 2010,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obchod, růst a celosvětové záležitosti – Obchodní 
politika jako klíčový prvek strategie EU 2020“ (KOM(2010)0612) a na své usnesení ze 
dne 27. září 2011 o nové obchodní politice pro Evropu v rámci strategie Evropa 20202,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. února 2008 o strategii EU pro zajištění lepšího 
přístupu evropských společností trh3,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, a na sdělení 
Komise ze dne 6. prosince 2006 nazvané „Globální Evropa: Nástroje Evropy na ochranu 
obchodu v měnícím se světovém hospodářství“,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Jednotný trh práv duševního vlastnictví“ ze dne 
24. května 2011, zprávu Komise ze dne 14. července 2011 o uplatňování práv duševního 
vlastnictví evropskými celními orgány a na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o 
dopadu padělatelství na mezinárodní obchod4,

– s ohledem na zprávu Světové obchodní organizace (WTO) ze dne 5. července 2011 o 
opatřeních týkajících se vývozu různých surovin z Číny a na své usnesení ze dne 13. září 
2011 o efektivní evropské strategii pro suroviny5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. dubna 2011 o budoucí evropské mezinárodní 
                                               
1 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s. 132.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0412.
3 Úř. věst. C 184E, 6.8.2009, s. 16.
4 Úř. věst. C 45E, 23.2.2010, s. 47.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0364.
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investiční politice1,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o sociální odpovědnosti podniků 
v dohodách o mezinárodním obchodu2 a o lidských právech, sociálních a 
environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. dubna 2008 o reformě Světové obchodní 
organizace4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. listopadu 2010 o politikách mezinárodního obchodu 
v kontextu naléhavých otázek spojených se změnou klimatu5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. února 2009 o posílení úlohy malých a středních 
podniků EU v mezinárodním obchodě6,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 23. října 2011 a na závěrečné prohlášení 
summitu G20: „Pro budování naší společné budoucnosti posilujme naše společné kroky 
ku prospěchu všech“, které bylo učiněno v Cannes dne 4. listopadu 2011,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanoviska Výboru pro rozvoj, 
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 
a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že přistoupení Číny k WTO v roce 2001 zásadně přispělo k pozici Číny 
jakožto největšího světového vývozce zboží, jejíž podíl na vývozu činil v roce 2010 
10,36 %, a jakožto druhé světové hospodářské velmoci;

B. vzhledem k tomu, že EU je primární destinací pro vývoz Číny, který v letech 2009 a 2010 
vzrostl o 39,5 %, a že Čína je druhým nejvýznamnějším obchodním partnerem EU;

C. vzhledem k tomu, že od podepsání dohody o spolupráci mezi EU a Čínou v roce 1985 se 
obchodní vztahy mezi těmito dvěma regiony značně rozvinuly a že je tedy vhodné tuto 
dohodu obnovit;

D. vzhledem k tomu, že dvoustranný obchod mezi EU a Čínou vykazuje od roku 1997 
nerovnováhu ve prospěch Číny a že v roce 2010 dosáhl tento obchodní deficit 
168,8 miliard EUR ve srovnání s 49 miliardami EUR v roce 2000;

E. vzhledem ke slabému hospodářskému růstu Evropy, který by měl v roce 2012 činit 0,5 %, 
a k silnému růstu Číny ve výši přibližně 9 %;

F. vzhledem k tomu, že od roku 2001 se Čína zavázala k dodržování pravidel WTO, 
                                               
1 Přijaté texty, P7_TA-PROV(2011)0141.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0446.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0434.
4 Úř. věst. C 259E, 29.10.2009, s. 77.
5 Přijaté texty, P7_TA(2010)0445.
6 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s. 101.
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k liberalizaci svého obchodu a k otevření svého trhu;

G. vzhledem k tomu, že podhodnocování juanu vytváří pro Čínu umělé obchodní výhody a 
že členské země G20 se zavázaly k tomu, že umožní větší pružnost směnných kurzů;

H. vzhledem k tomu, že EU v roce 2010 zadržela na vnějších hranicích více než 103 milionů 
produktů, u nichž existovalo podezření, že porušují práva duševního vlastnictví, a jejichž 
celková hodnota přesahovala 1,11 miliard EUR, a že u 85 % těchto výrobků je zemí 
původu Čína;

I. vzhledem k tomu, že Čína by měla podle svého 12. pětiletého plánu rozvíjet strategická 
odvětví energetiky, výstavby, dopravy a bude nutně potřebovat rozvoj služeb, což nabídne 
nové investiční příležitosti pro evropské podniky;

Zařadit vzájemnost mezi zásady obchodní politiky EU

1. žádá Komisi, aby v rámci společné obchodní politiky EU vůči rozvinutým a rychle se 
rozvíjejícím zemím, jako je Čína, uplatňovala zásadu vzájemnosti, aby tak byly zajištěny 
rovné podmínky pro všechny a zabránilo se jakémukoli protekcionismu;

2. konstatuje, že čínské hospodářství nesplňuje kritéria tržního hospodářství tak, jak jej 
definuje WTO; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s čínskou vládou s cílem odstranit 
překážky v postavení tržního hospodářství; trvá na tom, aby bylo toto postavení uznáno 
jedině tehdy, pokud Čína splní daná kritéria; žádá, aby EU pravidelně formou výroční 
zprávy hodnotila, jak Čína dodržuje povinnosti obsažené v jejím protokolu o přistoupení 
k WTO;

3. vyjadřuje politování nad mnoha celními a necelními překážkami, které se vyskytují na 
čínském trhu, jako jsou některé druhy diskriminace vůči zahraničním subjektům, zejména 
v odvětví bankovnictví, pojišťovnictví a telekomunikací, složitost celní struktury a 
technické překážky v obchodu, jako je např. nedostatečná transparentnost technických 
předpisů a postupů pro posuzování shody nebo povinný čínský systém certifikace; 
konstatuje, že Čína v rozporu s tím, co je stanoveno v Dohodě o subvencích a 
vyrovnávacích opatřeních, neohlašuje své specifické dotace systematicky;

4. je znepokojen komplikovaností přístupu k čínským veřejným zakázkám pro zahraniční 
podniky, ačkoli přístup k evropským veřejným zakázkám je zaručen; lituje, že Čína 
nepřistoupila k mnohostranné dohodě o veřejných zakázkách, i když se k tomu zavázala 
ve svém protokolu o přistoupení k WTO; žádá Komisi, aby rychle vytvořila evropský 
nástroj, který evropským podnikům zajistí lepší přístup k zahraničním veřejným zakázkám 
a který bude podporovat obchodní partnery EU, jako je Čína, aby zpřístupnili své veřejné 
zakázky a odstranili protekcionistická opatření;

5. poznamenává, že vývozní úvěry schvalované čínskými orgány a bankami působí ve 
prospěch narušování trhu; vyzývá proto Čínu, aby dodržovala pokyny vyplývající 
z Ujednání OECD o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry; vyzývá Komisi, 
aby se připojila ke snahám OECD zajistit účast Číny na tomto ujednání; povzbuzuje 
rovněž Čínu, aby se stala signatářem Úmluvy OECD o boji proti podplácení;
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6. připomíná, že hlavní povolenou podobou založení zahraničního podniku v Číně je 
mechanismus společného podniku (joint venture), což je velmi závazné opatření, které je 
příliš často spojené s přesuny strategických technologií, jež by mohly podporovat 
konkurenční rozvoj Číny na úkor evropského průmyslu v oblastech, v nichž EU zaujímá 
přední pozici;

7. vyzývá EU, aby pro zajištění spravedlivých podmínek obchodování mezi EU a Čínou 
v případě, že se Čína uchýlí k nelegálním obchodním praktikám, využila podle potřeby 
nástroje na ochranu obchodu v souladu s pravidly WTO, tj. antidumpingová opatření, 
antisubvenční a ochranná opatření;

Chránit zájmy evropského průmyslu

8. lituje, že práva duševního vlastnictví jsou v Číně nedostatečně chráněna a vyjadřuje 
politování nad tím, že evropské podniky, zejména malé a střední podniky, nemají 
k dispozici dostatek konkrétních prostředků pro účinný boj proti porušování práv 
duševního vlastnictví; vítá rozhodnutí Komise týkající se navrhované revize směrnice o 
prosazování práv duševního vlastnictví; přeje si, aby Čína do svých vnitrostátních 
právních předpisů nadále prováděla mezinárodní právo platné v oblasti ochrany práv 
duševního vlastnictví a konkrétně v oblasti boje proti padělání, a trvá na tom, aby čínské 
orgány toto právo skutečně uplatňovaly; vyjadřuje politování nad tím, že se Čína 
neúčastní jednání o budoucí mezinárodní dohodě o boji proti padělání; vyzývá Komisi a 
členské státy k intenzivnější celní spolupráci v EU a se třetími zeměmi, zejména při 
zabavování padělaného zboží, a ke zjednodušení celních postupů;

9. poznamenává, že Čína produkuje 97 % vzácných zemin využívaných ve světě a vyzývá ji, 
aby svým obchodním partnerům zajistila rovnoměrné a udržitelné zásobování; vyzývá 
Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost všem případným omezením ze strany Číny, 
pokud jde o vývoz jejích surovin; v tomto ohledu připomíná, že WTO dne 5. července 
2011 Čínu odsoudila za zavedení vývozních omezení u některých surovin; žádá Komisi, 
aby sestavila evropskou strategii pro správné nakládání se surovinami, která zohlední 
zvyšování energetické účinnosti, recyklaci, omezení využívání zdrojů a rozvoj 
průmyslové spolupráce v odvětvích budoucnosti zelené ekonomiky;

10. vyzývá Komisi, aby mezi EU a Čínou vyjednala ambiciózní dohodu o investicích, jejímž 
cílem bude vytvořit lepší prostředí pro evropské investory v Číně a zároveň zvýšit úroveň 
čínských kapitálových toků do EU;

Odstranit měnovou konkurenci

11. připomíná, že Čína má v rukou státní dluhy členských států eurozóny; zdůrazňuje, že toto 
vlastnictví získalo nový politický rozměr v důsledku vážných problémů spojených se 
zadlužením v eurozóně; žádá Komisi, aby společně s Evropskou centrální bankou (ECB) a 
členskými státy uvážila zřízení koordinovaného systému pro identifikaci držitelů státních 
dluhů; pokládá si otázku ohledně schopnosti EU vést s Čínou obchodní jednání vzhledem 
k přispívání Číny k finanční stabilizaci eurozóny;

12. zdůrazňuje, že stálé podhodnocování a nesměnitelnost juanu znamená nekalou 
konkurenční výhodu pro čínský vývoz, zatímco Čína drží třetinu světových devizových 
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rezerv; připomíná, že bez posilování mezinárodní finanční regulace a makroekonomické 
koordinace mezi státy G20, bude ohrožena celosvětová hospodářská a obchodní stabilita; 
vyzývá Čínu, aby nechala posílit juan, aby tak dosáhl odpovídajícího směnného kurzu; 
připomíná, že podle evropských smluv může EU v případě neudržitelné měnové 
nerovnováhy ve světě přijmout devizovou politiku;

Reformovat organizaci obchodu

13. žádá členské státy, aby po zahraničních podnicích při skupování evropských podniků či 
zakládání poboček v EU vyžadovaly dodržování evropských sociálních a 
environmentálních norem a udržitelnost pracovních míst; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
orgán pověřený hodnocením strategických zahraničních investic ex ante podle vzoru 
Výboru pro zahraniční investice (CFIUS) ve Spojených státech s cílem mít jasnou 
představu o podnicích, které působí a investují na území EU;

14. žádá, aby EU navrhla reformu pravidel organizace obchodu řízeného WTO, která zahrnují 
závazné sociálního a zdravotní normy a jsou vypracována společně se Světovou 
zdravotnickou organizací (WHO), Mezinárodní organizací práce (MOP) a Organizací 
spojených národů (OSN);

15. vyzývá EU, aby vytvořila strategii pro zamezení nucených přenosů technologií; v tomto 
ohledu si přeje rychlé dokončení postupu posílené spolupráce v otázce patentu 
Společenství;

16. požaduje, aby veškeré zboží, které je v oběhu na vnitřním trhu, přísně splňovalo evropská 
pravidla a normy, a žádá Komisi, aby urychleně a v souladu s pravidly WTO navrhla 
scénář postupného zavádění podmíněnosti obchodních výměn nebo přiměřených opatření 
na hranicích v souvislosti se zbožím pocházejícím z třetích zemí, které tyto normy 
nesplňuje;

Posoudit roli Číny ve světě

17. zdůrazňuje rostoucí vliv Číny na poli mezinárodního obchodu; vyzývá proto EU, aby 
neustále pečlivě sledovala hospodářský, sociální a environmentální dopad rostoucích 
investic Číny v rozvojových zemích, zejména v Africe;

18. připomíná, že Čína produkuje nejvíce skleníkových plynů na světě; žádá, aby EU navrhla 
WTO, aby do pravidel organizace mezinárodního obchodu začlenila požadavky ohledně 
ekologie a klimatu a stanovila účinné normy v oblasti životního prostředí;

19. připomíná, že Čína již není tradičním příjemcem rozvojové pomoci EU a že má s EU 
současně vztah strategického partnerství; vyzývá Komisi, aby v reformě všeobecného 
systému preferencí zohlednila vývojové trendy ve světovém hospodářství a vznik 
některých rozvinutějších rozvojových zemí, jako je Čína, které jsou nyní 
konkurenceschopné na celosvětové úrovni;

Vyzbrojit EU do celosvětové hospodářské soutěže

20. žádá, aby EU rozvíjela ambiciózní společnou průmyslovou politiku založenou na 
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výzkumu a inovacích, která bude využívat inovační financování, jako jsou projektové 
dluhopisy, a bude podporovat rozvoj malých a středních podniků, zejména 
prostřednictvím přístupu k veřejným zakázkám, aby si zachovala konkurenceschopnost 
vůči novým velkým aktérům v oblasti průmyslu a výzkumu; vyzývá EU, aby 
zhodnocovala evropskou produkci, zejména zlepšením označování „made in“;

21. přeji si, aby EU posílila svoji správu ekonomických, rozpočtových, fiskálních a 
politických záležitostí, aby se stala na mezinárodní scéně věrohodným a mocným 
partnerem; připomíná Radě a Komisi, aby vystupovaly jednotně, a vyvarovaly se tak 
situacím, kdy by partnerství a dvoustranné dohody oslabovaly postavení EU; povzbuzuje 
EU, aby ve vztazích k Číně zavedla dlouhodobou strategii;

22. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Den před zahájením summitu G20, 1. listopadu 2011, prohlásil prezident Čínské lidové 
republiky Chu Ťin-tchao, že „Čína hodlá vybudovat společně s Evropou […] partnerství 
rovného s rovným založené na vzájemném respektu, přátelství a oboustranné důvěře, 
partnerství založené na spolupráci vyznačující se vzájemnými výhodami, oboustrannou 
prospěšností a společným rozvojem […]“. Toto prohlášení učiněné v době, kdy se Evropa 
zmítá v krizi státních dluhů, zdůraznilo, že čínské hospodářství se dlouhodobě nespokojí se 
zpomalením růstu Evropy. 

Čína v podstatě potvrzuje potřebu růstu svých obchodních partnerů, aby mohla sytit svůj 
vlastní hospodářský rozvoj a vnitřní změny, které přináší, pokud jde zejména o vnitřní 
spotřebu a zvýšení životní úrovně jejího obyvatelstva. Strukturální vývoj stanovený 
12. čínským pětiletým plánem (2011–2015) klade důraz na opětovné nastolení rovnováhy 
čínského růstu zvýšením vnitřní spotřeby a dále na udržitelný rozvoj. 

Objevuje se zde nový úhel pohledu, což může být zdrojem nových příležitostí pro evropské 
hospodářství, pokud budou tyto cíle doprovázeny pádnými rozhodnutími čínských orgánů 
v otázce přístupu na trh, kontroly zahraničních investic, ochrany práv duševního vlastnictví a 
odstranění technických překážek obchodu. Pokud by byla odstraněna řada překážek, bylo by 
zajištěno opětovné nastolení rovnováhy obchodu a v důsledku toho by mohl být obnoven růst 
evropského hospodářství. Evropa totiž potřebuje Čínu a Čína potřebuje Evropu. 

Právě v tomto duchu musí být zahájena nová fáze obchodních vztahů mezi EU a Čínou 
založená na partnerství rovného s rovným, která se bude vyznačovat vzájemnými výhodami a 
společným rozvojem. Jde o vzájemnost, o níž Evropané usilují již po dlouhou dobu.

Čínské hospodářství, jež v posledních 30 letech každoročně dosahuje téměř 10% růstu a 
orientuje se především na vývoz, získalo prospěch z otevření obchodu. V polovině století se 
Čína stane nejmocnějším hospodářstvím na světě. 

EU – přední obchodní mocnost a primární destinace vývozu čínských výrobků – má 
prohlubující se obchodní deficit, který ze 49 miliard EUR v roce 2000 vzrostl v roce 2010 na 
168,8 miliardy, což zároveň ukazuje na slabý růst, který přispívá k nárůstu rozpočtového 
schodku většiny členských států. 

Je zde tedy jasná nerovnováha, jejíž příčiny je třeba analyzovat a navrhnout způsoby a 
prostředky, jak se s ní vypořádat v rámci obnoveného partnerství s využitím zásad 
vzájemnosti a spravedlivé hospodářské soutěže. 

I – FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ NEROVNOVÁHU

Evropské podniky v současné době nemohou v Číně investovat za stejných podmínek, 
kterými se řídí čínské investice v Evropě.

Obchodní překážky v přístupu na čínské trhy
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I přes pokrok, kterého Peking dosáhl s cílem omezit obchodní překážky bránící v přístupu na 
čínské trhy, mnohé překážky stále přetrvávají, o čemž svědčí poslední zpráva Hospodářské 
komory EU v Číně: 43 % vedoucích evropských podniků usazených v Číně se v roce 2011 
domnívá, že opatření přijatá Pekingem jsou diskriminační, přičemž v roce 2010 si to myslelo 
33 % z nich. Tato zpráva dokonce upřesňuje, že „nedávno přijatá opatření ještě více omezují 
otevření trhu a vyvolávají otázky ohledně vůle vytvořit udržitelné příležitosti pro všechny 
aktéry na trhu“. 

Přetrvávají zde i další obchodní překážky, jako udělování vývozních subvencí či úvěrů 
v některých odvětvích, požadavky na národní certifikace nebo nedostatečná transparentnost 
norem.

Omezený přístup k čínským veřejným zakázkám

Účast evropských společností na čínských veřejných zakázkách je nedosažitelná. Kromě 
problémů spojených se složitými předpisy jsou objem a oblasti veřejných zakázek stále 
omezené a nedostatečná transparentnost a hospodářská soutěž a také normy, jež nejsou 
v souladu s mezinárodními pravidly, představují pro evropské podniky faktory, které je 
vylučují.

Přenos technologií a ochrana práv duševního vlastnictví

Společnosti, které si přejí investovat v Číně, jsou většinou podniky zabývající se špičkovými 
technologiemi. Čínský mechanismus společného podniku brání zahraničním investorům stát 
se většinovým akcionářem v odvětví automobilového průmyslu či telekomunikací. 

Nedostatečná ochrana duševního vlastnictví v Číně – která se neúčastní jednání o dohodě 
ACTA – navíc odrazuje stále více evropských investorů. V tomto ohledu je vhodné 
připomenout, že nárůst čínského vývozu jde ruku v ruce s nárůstem množství padělaného 
zboží zabaveného na vnějších hranicích EU: v roce 2010 pocházelo 85 % zboží porušujícího 
práva duševního vlastnictví, které celní orgány zabavily, z Číny.

Suroviny

Čínská politika v oblasti surovin, a zejména vzácných zemin, jež jsou důležité pro evropská 
odvětví zaměřená na vyspělé technologie, vyvolává stále větší napětí. Čína, kde se 
soustřeďuje 97 % světové produkce, zavedla omezení na jejich vývoz, aby tak oficiálně 
upřednostnila domácí poptávku. Některé čínské praktiky týkající se dalších surovin byly 
mimoto napadeny před Orgánem pro urovnávání sporů WTO, který v červenci 2011 rozhodl 
v neprospěch Číny. 

Otázka měny

Zatímco Spojené státy a Evropa, dva velcí partneři Číny, mají zavedené pohyblivé měnové 
kurzy, podhodnocování a nesměnitelnost juanu, což se rovná měnovému dumpingu 
nebývalého rozsahu, přestavuje zásadní problém. Tímto podhodnocováním Čína 
nashromáždila 3 200 miliard dolarů v devizových rezervách a může rozvíjet investice 
v Evropě s cílem získat přístup k vyspělým technologiím, ale také kupovat část státních dluhů 
některých evropských zemí, aniž bychom to věděli – a to platí i o investicích – a aniž bychom 
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měli nástroj, prostřednictvím něhož by bylo možné zjistit, jak vysokou část drží. 

Čína má však několik výtek také vůči nám: složitý systém zemědělských cel a dotací v rámci 
společné zemědělské politiky, technické překážky v obchodu nebo dokonce omezení 
stanovovaná členskými státy EU vůči zahraničním investorům… Tato zpráva uvádí, jaká 
opatření musí EU zavést ohledně čínských investic na svém území v souladu s rámcem WTO. 
Potvrzuje především nutnost vypracovat evropskou hospodářskou a průmyslovou politiku, 
aby EU mohla vést spravedlivý obchod s Čínou a přitom se vyvarovala jakéhokoli 
protekcionismu. 

II. VZÁJEMNOST V CENTRU NOVÉHO PARTNERSTVÍ

Na tuto první nezbytnou fázi otevření našich hranic, jež následovalo po desetiletích studené 
války, musí navázat oboustranně prospěšné partnerství, což ještě více odůvodňuje fakt, že 
Čína získala z volného obchodu velký prospěch. Je nutné nalézt rovnováhu, protože 
v současné krizi, jíž Evropa prochází, není veřejné mínění lhostejné vůči výrokům, které 
vznáší pochyby vůči Číně, jež je považována za faktor všech našich nesnází. 

Filosofií Evropy není ani se uzavřít, ani se naplno otevřít. Tyto dva přístupy jsou v rozporu 
s duchem Společenství, v rozporu se zájmy Evropy a Evropanů, kteří prosazují regulovanou, 
vyváženou a mnohostrannou vizi mezinárodních vztahů. Evropa postupuje tak, že vytváří 
partnerství založená na upřímnosti a vzájemnosti, faktorech, které zmírňují napětí a vedou ke 
společnému růstu. 

Spravedlivý přístup na trhy a spravedlivá mezinárodní hospodářská soutěž

Přístup evropských podniků na čínský trh musí být založen na stejných podmínkách jako 
přístup čínských podniků na evropský trh. Je naléhavě nutné, aby Čína přistoupila 
k mnohostranné dohodě o vládních zakázkách a aby se čínské normy a standardy přizpůsobily 
normám mezinárodním, aby byly vypracovány společné normy v odvětvích budoucnosti a 
odstranily se překážky v přístupu na čínský trh, mezi něž patří režim licencí, přímé podpory a 
překážky týkající se veřejných zakázek. Potřebujeme též, aby EU vypracovala strategii pro 
zamezení nucených přenosů technologií. Stejně tak je třeba rychle vyřešit otázku postupu 
posílené spolupráce, pokud jde o patent Společenství. 

Je rovněž nezbytné uvažovat o reformě WTO, aby bylo možné začlenit do jejího rámce 
dodržování sociálních, zdravotních a environmentálních norem vypracovaných společně 
s organizacemi MOP, WHO a OSN. V tomto budoucím náročném rámci bude muset být 
stanoveno postupné zavádění podmíněnosti obchodu. Na závěr je zde skutečně citlivá otázka 
ohledně postavení tržního hospodářství Číny: Komise by si měla stanovit za úkol podporovat 
čínskou vládu v jejím úsilí o odstranění stávajících překážek. 

Nové nástroje pro větší transparentnost

Na rozdíl od Spojených států EU neví přesně, do jaké míry pronikla Čína do hospodářství 
členských států, ať se jedná o investice nebo o nákup státních dluhopisů. Tato neznalost 
samozřejmě škodí evropskému zájmu a může vést k vytváření všemožných fantazií. EU musí 
vytvořit nástroje měření po vzoru Výboru pro zahraniční investice ve Spojených státech 
(CFIUS), aby měla přehled o zahraničních držitelích veřejného dluhu. EU by rovněž měla 
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zveřejňovat výroční zprávu o tom, jak Čína dodržuje povinnosti stanovené v protokolu o 
přistoupení k WTO, a lépe využívat nástroje na ochranu obchodu, které má k dispozici.

Podhodnocování juanu a jeho nesměnitelnost má negativní vliv na transparentnost a na 
poctivost obchodu. EU proto musí naléhat na čínské orgány a povzbuzovat je, aby 
pokračovaly v již zahájeném úsilí. Nezapomínejme, že podle evropských smluv může EU 
v případě neudržitelné měnové nerovnováhy ve světě přijmout devizovou politiku.

Nový rámec pro vztahy mezi EU a Čínou

Obchodní vztahy mezi EU a Čínou se v posledních 30 letech značně rozvinuly a zároveň 
vzrostl vliv Číny na mezinárodní scéně. Je tedy nezbytné, aby EU a Čína aktualizovaly 
podmínky své dohody o spolupráci z roku 1985. I když Čínu ještě nelze považovat za tržní 
hospodářství, je vhodné začlenit do této dohody závaznější normy v oblasti dovozu a vývozu 
produktů.

Nová dohoda o investicích by měla zohledňovat nutnost přístupu k čínským veřejným 
zakázkám, a to bez omezení a za stejných podmínek jako v Evropě. EU by také měla neustále 
pečlivě sledovat hospodářský, sociální a environmentální dopad rostoucích investic Číny 
v rozvojových zemích, zejména v Africe.

----

EU musí naléhavě zavést společnou politiku reindustrializace a politiku výzkumu a vývoje 
odpovídající novým světovým výzvám. Z tohoto hlediska by bylo například vhodné, aby EU 
podporovala nákup evropských výrobků.

Není třeba zdůrazňovat, že absolutní podmínkou je lepší koordinace členských států tak, aby 
jejich dvoustranné vztahy s Čínou neoslabovaly postavení EU vůči Číně.

Jde o požadavek lepší koordinace, který přesahuje pouhé obchodní otázky. V našem případě 
se jedná o to, abychom chránili nejen model sociálně tržního hospodářství, které bude 
otevřené, avšak bude mít nároky na vzájemnost a ochranu zájmů Evropanů, ale abychom také 
podporovali a chránili naše pojetí rozvoje, demokracie a lidských práv. Domníváme se totiž, 
že sociální a hospodářský pokrok je velmi úzce spojen se zaváděním demokratických 
institucí.


